
Protokoll	  Årsmöte	  med	  Ardre	  Sockenförening	  22	  februari	  2014	  kl.	  13.00	  
Ardre	  bygdegård	  
	  
§1	   	  Årsmötet	  öppnades	  av	  Paul	  Sundlin	  
§2	   Anna-‐Lena	  Sundlin	  valdes	  till	  ordförande	  och	  Ida	  Andersson	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  

mötet	  
§3	   Göte	  Tingström	  och	  May	  Andersson	  valdes	  till	  justerare	  
§4	   Dagordningen	  godkändes	  
§5	   Röstlängd	  fastlades	  till	  samtliga	  närvarande	  samt	  fullmakter	  
§6	   Kallelsen	  godkändes	  
§7	   Bakgrunden	  presenterades	  kort	  och	  stadgarna	  lästes	  upp.	  §14	  skall	  stämman	  bytas	  ut	  

mot	  årsmötet.	  §11	  skall	  meningen	  ”Uppstår	  vakans…”	  strykas.	  §15	  ersätts	  
mantalsskriven	  med	  folkbokförd.	  Stadgarna	  antogs	  med	  de	  ändringarna.	  	  
Bilaga	  ”Roller	  i	  sockenföreningen”	  lästes	  upp	  och	  antogs.	  
Föreningens	  namn	  ”Ardre	  sockenförening”	  antogs.	  

§8	   Interimistiska	  styrelsens	  plan	  för	  föreninges	  struktur	  presenterades	  samt	  förslag	  på	  
kommunikationsvägar	  och	  övergripande	  idé	  kring	  verksamhetsåret	  2014.	  Samtliga	  
samordnare	  för	  kommittéerna	  presenterade	  sig	  och	  sina	  idéer	  för	  sin	  kommitté.	  	  

§9	   Årsmötet	  ajournerades	  för	  att	  genomföra	  Bygdegårdsföreningens	  och	  
Hembygdföreningens	  årsmöten	  

§10	   Årsmötet	  återupptogs	  
§11	   Det	  beslutades	  att	  ingen	  ersättning	  utgår	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  
§12	   Det	  beslutades	  att	  välja	  7	  ledamöter	  
§13	   Anna-‐Lena	  Sundlin	  valdes	  till	  ordförande	  på	  1	  år	  
§14	   Jan-‐Peter	  Tingström	  kassör	  på	  1	  år,	  Ida	  Andersson	  sekreterare	  på	  2	  år,	  Agneta	  

Dahlberg	  1	  år,	  Rune	  Olsson	  1	  år,	  Ragnar	  Olofsson	  2	  år	  och	  Ove	  Andersson	  2	  år	  till	  
ledamöter.	  	  

§15	   Johan	  Rosengren	  och	  Per	  Erlandsson	  valdes	  till	  revisorer	  på	  1	  år,	  Mats	  Lindby	  och	  Allan	  
Botvalde	  valdes	  till	  revisorsuppleanter	  på	  1	  år.	  

§16	   Ove	  Andersson	  valdes	  till	  ombud	  för	  till	  Bygdegårdsdistriktets	  stämma,	  samt	  Rose-‐
Marie	  Andersson	  som	  suppleant.	  Rune	  Olsson	  valdes	  till	  Hembygdsförbundets	  
årsmöte,	  samt	  Lars	  Olsson	  som	  suppleant.	  

§17	   Paul	  Sundlin,	  Arne	  Nilsson	  och	  Maria	  Lidholm	  Holter	  valdes	  till	  valberedning	  på	  1	  år.	  
Paul	  Sundlin	  valdes	  till	  sammankallande.	  

§18	   Medlemsavgift	  fastställdes	  till	  100	  kr/person,	  donationer	  är	  varmt	  välkomna.	  
Medlemsmatrikel	  sammanställs	  av	  sekreterare.	  	  
Medlemsavgift	  betalas	  till	  BG	  704-‐7616	  (Bygdegårdsföreningens	  konto).	  	  

§19	   Övriga	  frågor	  
Paul	  Sundlin	  önskade	  å	  valberedningens	  vägnar	  föreningen	  och	  föreningens	  styrelse	  
lycka	  till.	  
Dan	  Andersson	  ställde	  frågan	  om	  var	  gränsdragning	  går	  t.ex.	  mellan	  aktiviteter	  och	  
bygdegården.	  Frågan	  löses	  i	  sockenföreningens	  styrelse.	  
Lars	  Olsson	  föreslår	  ett	  nytt	  föreningsmöte	  under	  våren	  för	  att	  fortsätta	  arbetet	  med	  
den	  nya	  föreningen.	  Vi	  satt	  datum	  till	  18	  april	  kl.	  13.00–15.00.	  
Jan-‐Peter	  Tingström	  presenterade	  att	  det	  blir	  teater	  även	  i	  vår,	  ”i	  väntrummet”.	  



May	  Andersson	  ställde	  fråga	  angående	  tavlan	  som	  är	  skänkt	  till	  Bygdegården.	  Det	  blir	  
ett	  uppdrag	  till	  Bygdegårdskommittéen.	  

§20	   Årsmötet	  avslutades	  
	  

Ardre	  –	  2014-‐02-‐22	  
	  

_______________________	   	   	   _______________________	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  ordf.	   	   	   Ida	  Andersson	  sekr.	  

	  

_______________________	   	   	   _______________________	  
Justeras	  –	  Göte	  Tingström	   	   	   Justeras	  –	  May	  Andersson	  

	  

	  

	  

	   	  



Bilaga	  1	  –	  Röstlängd	  

Rune	  Olsson	  
Rolf	  Sandström	  
May	  Andersson	  
Stig	  Andersson	  
Dan	  Andersson	  
Gitte	  Andersson	  
Karin	  Pettersson	  
Ragnar	  Olofsson	  
Maj-‐Britt	  Ahlbin	  
RoseMarie	  Andersson	  
Ove	  Andersson	  
Jan-‐Peter	  Tingström	  
Josefin	  Jarlheden	  
PerOlof	  Larson	  
Helena	  Waldenström	  Händel	  
Katrin	  Johansson	  
Mats	  Jönsson	  
Kjell	  Lorentzon	  
Elisabet	  Ekström	  
Margareta	  Lagergren	  
Göte	  Tingström	  
Paul	  Sundlin	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  
Ida	  Andersson	  
Lars	  Olsson	  
Maria	  Liedholm	  Holter	  
Camilla	  Enblom	  


